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Diplomatlar Çalışa Dursunlar •• 
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İngiliz gazetelerinin nisbeten ciddi ve ağır başlı neşriya
riyatına mukabil Fransız gazeteleri İtalyanların son taleb 
ve iddialarına karşı bir kalem bombardımanına başladılar. 

Bu bombardıman ile hücum, istihza, tezyif ve hatta tahkir 
Şarapnel!eri yağdırmaktan çekinmiyorlar. Bay Mus;oli
ninin şahsı, fikirleri ve hulyaları hakkında en zehirli hiciv 
ve karikatörleri neşretmek hususunda birbirleri ile bayağı 
yarışa çıkıyorlar. 

Bu · alaylar arasında "bakalım B. Mussolini ne zaman, 
Parisin (Kartiye Lanen) de bulunan hır pastahanenin müs
teciri veya sahibi İtalyandır diyeker bura'iıntda İtalyaya ver
diniz, diye atıp tutacaktır.,, Gibi taşlar yaracak başlar arı
yorlar! 
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KöycU lü k Hakkında Tetkik.er Yar a::akl r 

Ankara, 16 (Hususi ) -
Cumhurreisimiz İsmet İnönü 
bugün öğleden evvel Orman 
çiftliğini ziyaret etmişlerdir. 

Milli Şef Ankarn kazaların

da Köycülük hakkında ya
pacakları tetkik gezilerinde 

eğitmen mekteplerini de g~

recekler ve köy eğitmenleri
nin köylerd e ve köylü üze
rinde olan çalışmalarının ve

rimleri hakkında tetkiklerde 
bulunacaklardır. 

- - -- ---------

Dahiliye 
Veklimizin 
Teşekrküleri 

İtalyan gazeteleride çok defa hücumlarında Parisdeki
lerrlen aşağı kalmamaktadırlar. 

f ki memleketin matbuatı iki milleti birbirine katmağa, 
düşman yapmağa çalışıp dururken birkaç hiikümet diplo
matlarının nasıl iş görecekleri hakikaten düşünülecek bir 
muamma halini almaktadır. Öyle bir muamnıaki diplomat
lar, hükumet ricali onu halletmek için zihinlerini yorar
larken gazeteciler meseleyi büsbütün içinden çıkılmaz şekil
de karmakarışık bir arap saçına çevirmekte devam edi
yorlar. 

C. H. P. KONGRESİ •rürk milletinin 

Bugün mesaisini bitirecek Mevkii her gün bir az 
daha yükselmektedir ~ 

Partimizin bütün vilayet
lerde bir günde toplanmış 

olan kongrelerinin h~psinde 
Partililerin rejime sarsılmaz 
bağ ılığı ü\kü yollarında şu
urlu yürüme azmini Milli 
şefimizin emrinde prensip-

C. H. P. Vılayet gongresi ermistir. Kongre reisi, Vali, 
dün saat 16.30 da Halkevi celseyi açınca evvela yokla

Hele hadise ve sözieri yatıştıracak, hafifletecek yerde 
yangını körükliyecek surette her gün yeni beyanatta bulu
nan rical de bulunursa bu gürütülü münakaşaların bir gün 
çok vahim bir safhaya girmesinden bihakkin korkulmaz 
mı? 

Yeni bir harbin zorluğundan her fırsatta bahsedip duru
yoruz. Ne yazık ki ortada bunu kolaylaştırmak istiycn remi 
ve salahiyetli ağızlar ve kalemler mevcuttur. 

SIRRI SANLI 
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salonunda ikinci 
akdetmiştir. 

celsesini 

Parti genel merkezi mü
şahidi İstanbul meb'usu B. 
Saadettin Uraz'ın huzuriyle 
toplanan kongreye, Vali ve 
parti başkanı B. Fazlı Gü
leç riyaset etmiştir. 

Kongrenin dünkü celsesi, 
dolgun bir mesai ile sona 
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Kırşehirde Halk Tekrar Büyük Bir Korku 
Geçirdi Bazı Binalarda Çatladı . ~-~--

Ankara, 16 ((Hususi ) -Eı bir zelzele•olmuştur, Devlet 
Bugün saat 14,04 Ankarada ~~eteoroloji işleri umum mü:.-

~ ..................... 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
--~~--

Yamanlar Suyu 
Evvelce Yamanlar suyunu içen halkımızdan bazı kimseler 

birkaç zamandanberi bu suyun satılmamakta ol
duğundan müteessirdirler. Çünkü Yamanlar suyuna alışan
lar diğer sulara alışamamışlardır. Bilhassa Alsancağın bazı 
semtlerine her hangi bir su, satıcısı uğramaması yüzünden 
oralardi'.ki halk tulumba suyu içmektedir. Halk Yamanlar 
suyunun tekrar satılmasına, bir çare bulunması için, bu su
yun ticaret müesseseleri çalışmazlarsa halkın ihtiyacını her 
zaman için temin eden sayın belediyemizden bunun 
teminini de rica ediyor. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

dürlüğünün bildirdiğine gö
rre-· zelzele~Kırşehi~e ;;-havi:. 
~d;-aıtı saniy.e --devam 
Eetmiştir.a· , F 
-Zelzele,--K;rşehi.:Silayeti- ' 

nin Avanoz, Mudur çiçek.-
~dağı kazalarında oldukça 
" şiddclli his~dilmiş, - birÇok~ 
binaların duvarlarında çat
laklar hasıl olmuştur. Kırşe
hir merkezinin Akpınar, So

fular köyleri ile bu köyler, 
civar yerlerde de evlerin 

duvarlarında çatlaklar husu
le gelmiş ve bazı duvarlar 
yıkılmıştır. İnsanca zayiat 
olmamıştır. Zelzele Kayseri-

de şiddetli Sıvasta hafif, 
Y ozgadda da şiddetlice his
sedilmiştir. 

ma yapılmış, eski celse zap
tı okunmuş, küçük değişik

likle teşdik edilmiştir. 
Sonra hesap encümeni 

mazbatası okunmuştur. Bun
dan sonra İlyönkurulun he
sapları hakkında izahat ve
rilmiştir. 

Yol vergisinin halkın ka
zanç vaziyetine göre tarhe
dilmesi, hatta kaldırılması 

hakkinda bir teklif okun
muş ve bu da reddedilmiş-

tir. Müteakiben ayrı ayrı 

kazalara aid teklifler üze
rinde de görüşülmiiş, müna
kaşalar yapılmıştır. 

Dileklerin az bir kısmı 
red, bir çogu da kabul edil
miştir. Geç vakit müzakere 
sona ermiştir. 

Kongre, bugün saat 14 de 
toplanacak, g~ç vakite ka-

;:::Ankara, 16 ( Radyo ) -
:Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saracoğlu dün gece saat 21 
de Ankara radyosunda Ta
sarruf Haftası münasebetile 
veı·diği bir nutukta sulhun 
mesnedi kuvvet ise kuvvetin 
kaynağı ~asarruftur. 

Türk milletinin mevkii 
gittikçe hızını artıran tasar
rufla her gün biraz daha 
yükselmektedir. Ve her gün 
biraz daha yükselecektir. 

B. Bonne 
Ankara elçisi _ile 

konuştu 
Paris, 16 (A.A) - B. Bon
net yakında Ankaraya hare
ket edecek olan büyük elçi 
B. Masseegliyi kabul etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dar çalışacak ve kongre, 
mesaisini sona erdirecektir. 

Bu akşam parti merkezi 
tarafından kongre üyeleri 
şerefine Ankara palas salo
nunda bir ziyafet serilecektir. 

lerimizin tahakkukuna hak
lı güvenini bildiren telgraf
lar almaktayız Türk mille
tinin büyük maksat ve hiz
met safında bir daha top
lanması ve kaynaşması man-
zarasını veren bu birlik ve 
beraberliği gösteren ve sağ
layan arkadaşlara ve size 
teşekkür ve tebriklerimi 
sunar büyük Türk milletinin 
bu mutlak inan ve ülkü bir-
liğini iftiharla kayt ederim. 

Dahiliye vekili ve C. H. P. 
Genel Sekreteri 
Dr. R . Soydam .................................................... 

Lik maçla · ı 
İKiNCİ DEVREYE 

<: IRERKEN 

Hakem • 
ESAD MERTER 

Önümüzdeki Pazar günül 
- Devamı 4 üncüde -

İSTER GUL İSTER AGLA 

Farelerin Yüzünden ••• 
Fransada farelerin yaptığı zararıar gün geçtikçe fazlalaştığı için bu muzır hayvanlara 

karşı müthiş, amansız bir mücadele açılmış. Paristen geçen bir Amerikalı Fransızlara şöyle 
bir nasihatta bulunmuştur: 

"Bu gfö:el gözlü hayvancıkları öldüreceğinize onları Japonyaya gönderiniz, orada fare 
yetiştirmek için çiftlikler yapılıyor. Bu suretle günah işlemeden de bu hayvanlardan kur
tulursunuz. ,, 

Bir Fransız gazetesi biraz sonra bu Amerikalının Miki fare filimlerini satmak için Fran
saya gelmiş bir sinema şirketinin acentesi olduğunu anlayınca şu satırları yazmış: 

"Fareli filimlerden milyonlarca dolar kazanan bir şirket acentasının her sene fareler 
yüzünden (500,000,000) liralık zarar yapan bir memlekete farelerin himayesi için nasihat 
kızmak mı, yoksa gülmek mi lazımdır?,, Bizce bu hale: 

. İSTER GÜL İSTER AÖLA 
-
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Güneş Adalar denizini 
aydınlatıyor, deniz birana 
kadar sabit, ses yok vapu
run bacasından çıkan duman 
sütunları arkamızı bulutluyor. 
Nekadar güzel oluyor şu 
Adalar denizi sabahları ... 
İzmir sahilleri uzakta sisler 
içinde görünüyor. 

* " (: 

Körfeze giriyoruz ... Liman 
kalabalık, birçok gemiler 
var. Güğerteden İzmir lima
nını seyrediyoruz. 

Vapur yanaşıyor. Sahile 
çıkıyoruz ... Kordonboyu çok 
kalabalık otobüsler işliyor, 
giden de gelen de hepsi 
dolu Kordonda büyük ve 
modern binalar var şehrin 

birçok yerleri yeniden yapıl
mış .. İzmir, İstanbuldan son
ra Türkiyenin en kalabalık 

bir şehridir. Mükemmel bir 
limana malik olduğu gibi 
birçok demiryollarıda İzmir
de birleşiyor. 

Şehir günden güne ilerile
lemektedir. Şehir civarında 
Karşıyaka, Buca, Burnova 
mükemmel sayfiye mahalle
ridir. Anadolunun en mü
kemmel kültür merkezlerin
den biri de İzmirde, erkek, 

Bay İbrahim Necmi Dilmene 
Saygılarımla · 

4-
kilometre kadar uzunlukta 
olan Mendres nehri üzerinde 
de Ödamiş ve Bayındır ka
sabaları bulunur. 

Akşam üzeri .. Saat 6 sa
hilde bir gazınodayız.. Kör
fezi gezen sandalları seyre
diyoruz. 

Sıcak yaz akşamlarında 

İzmir körfezinde gurup o 
kadar güzel ki.. Körfezin 
suları gurup zamanında dal
galar, akıntısız, adeta bir 
pelte... Ne de güzel İzmirin 
gece hayatı,. 

Hele bu sahil gazinoların
da oturup ta denizi seyret
meğe doyum olmıyor. İşte 
nerede ise saat 11 e geliyor 
biz daha Sahil gazinosunda 
oturuyoruz. 

* ,,,. . 
Geç vakit otele dönüyo

ruz,- yolda bir çocuk ağız 
muzikasile şu şarkıyı çalıyor~ 

-Arkası var-

Hamiyet va
anperverlik ........ () ....... . 
BUNA DERLER ........ () .. •••••• 

Alman - Fransız münase
batı gerginleşip Fransada 
kısmi seferberlik ilan edil
diği günlerde, Pariste Fran
sız maliye nezazeti kapısı 

önüne gelen alelade giyimli 
bir kadınla bir erkek, elle
rindeki zarfı kapıcıya uzata-

139 Seneye Mahkôm Oldu 
-=--=~-== ---Novyorkta geçen sene rikada, ·yirmi senedenberi 

ana kız iki kadınla ayni ev- davasını takip ettiği her 
de kiracı olan İngilizi öldü- haydudu iedm cezasından 
ren "deli heykeltraş) İr- kurtaran meşhur bir avukat 
vinin bu esrarengiz cinayeti, üzerine almıştı. Avukat ha-
muhakemesi bitmiştir. kikaten İrvini de idamdan 

Katil itirafında Misis Ge- kurtarmıştır. Deli heykeltraş 
deonla kızı Veronikayı ve iki kadım öldürdüğü ıçın 
kiracı Binesi bir maksatla elli beşer seneden 110, In-
öldürmediğini, asıl Gedeo- gilizi Öldürdüğünden dolayı 
nun büyük kızı Etheli öldür- 29 seneye mahkum etmiş 
mek istediğini, buna da o- bu suretle katil 139 sene 
nu çok sevdiği için karar ağır hapis cezası yemiştir. 
verdiğini söylüyordu: Oldür- İrvin, Amerikanın agır 
dükten sonra kızın yüzünün suçlulara mahsus olan Sing 
kalıbını alacak ve bununla Sing hapishanesine götürül-
"Havva ve yılan,, mevzu üze- müştür. Katil hapishaneden 
rinde bir heykel yapacak- içeri girerken kahkahalarla 
mış... gülmüş ve çok memnun ol-

irvinin müdafaasını Ame- duğunu söylemiştir. ................................................... , .............................. . 
~'""""'"'ğ""'ö'"K""T""O"'"R"""'""""~ ' M e~lek M kt~p 
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Aydın bölge sanat okulu 
idare stajerliğine İzmir sanat 
okulu ağaçcılık astjeri Ni
yazi Sakıncı, Manisa kız 

enstitüsü yar direktörlüğüne 
ayni okul dikiş muallimi 
Şerife Sander tayin edilmiş
tir. 

········() ....... . 
Sümerbank 
Umum Müdürü 

Ulusal ekonomi ve artırma 
kurumunun (dokuzuncu ar
tırım ve yerli malı haftası) 
münasebetile bu akşam An
kara halkevinde Sümerbank 
umum müdürü Nurullah Sü
mer tarafından bir nutuk 
söylenecek ve bu nutuk rad
yo ile neşredilecektir. 

········«>········ 
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Kahvelerini ) 
Dola şıgorum. ·I _ . .:;.-_ 

i1.i) 
Yazan: 

Gönül Emre 1 
~ 
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Ağzıma 
bir 

yumruk belime bir 
tekme 

Karşımda genç bir adam 
beni dikiz ediyordu. Bir iki 
kadeh içmek niyetile gel
diğim meyhaneden körkütük 
sarhoş çıktım.. yan sokak
lardan birine saparken' de
min meyhanede beni kolla
yan genç adamı yanımda 

buldum.. koluma girerek: 
- Sarhoş oldunuz galiba .. 

dedi.. sana yardım edeyim .. 
Ne gibi? 
Dedim .. 
- Hiç evine götüreyim ... 
Herifin hareketleri beni 

ta meyhanedenberi kuşkulan
dırmıştı zaten ... 

- Eksik olma, dedim, 
okadar sarhoş değilim ... Sen 
zahmet etme.. eviminyolnu 
biilyorum ... 

Daha sözlerimi bitirmemiş
tim ki, ağzıma kuvvetli bir 
yumruk ve arkasından beli
me zorlu bir tekme yidim ... 

T oparlanmağa kalmadı .. 
hoş bende de topa~anacak 

hal yoktu ya. herifçi oğlu 
elini koynuma atması ve ke
semi çıkarıp dört nala kaç
ması bir oldu ... 

Kalkmak, kovalamak is-
tedim.. Amma ne mümkün? 

Gözlerimi açtığım zaman 
kendimi evde buldum. 

yedim 
Arkadaşlardan biri beni 

sokakta yatarken görmüş ve 
sırtlayıp eve getirmiş ... Sözü 
uzatmıyayım ... 

İki ay ayni meyhaneye 
devam ettim. Herif gelir mi? 

Bir gün bir tesadüf beni 
herifle karşılaştırdi. Taban
ları yağlamak istedi amma 
enseledim .. 

Bana ne dirse beğenirsin 

- Ne bileyim ben!. .. 
Herif karakolda, beni hiç 

tanımadığını ve gfıya meyhade 
areketlerimle hakaret etti
ğimi söylemesin mi? Fakat 
sıkıştırılınca baklayı ağzın

dan çıkardı. 

Parayı aldık amma, tek
menin acısı hala kasıklarım
dadır. Bir daha da meyha
neye giderken üzerimde fazla 
para götürmedim ... 

Kaç yıl önce oldu bu 
iş? 

Eh yırmı yıl kadar 
oldu .. 

- Demek yediğin tekme
nin acısını yirmi yıldır unut
madın ... 

Güldü .. Ve: 

kız liseleri, kız öğretmen 

okulu, san'at okulu, tecim 
okulu, ziraat okulu ve mü
teaddit ilk okullardan mada 

dikkate şayan müesseseler
den biri de Dilsizler okulu
dur.,, Dilsiz öğrenciler içinde 
mükemmel, piyano çalanlar, 
güzel yazı yazanlar mevcud, 
terbiyenin bu anormal ço
cuklar üzerinde bile ne ka
dar memnuniyet verici so
ntJnçlar v~ diğini görmek 
için muhak ak bu müesse
seyi gezmeli ~· ir.. Keza şe

hirde bulu an Sepetçilik 
mektebi de mühim bir mü
essesedir. Burada çok müş
külpesent zevkleri bile tat
min edecek kadar güzel 
eserler yapılmaktadır. İzmir 
Halkevi çok kıymetli bir ça
lışma ile inkılap yolunda yü
rümekte olduğunu da mem
nuniyetle kaydediyorum. 

rak bu zarfın bizzat nazıra 

verilmesini rica etmişlerdir. 

Kapıcı bu büyük zarfı do
ruca nazır Marşandoyo göğ
türmüştür. Nazır zarfı yırt-

Nezlenin tedavisi iki esas 
üzerine dayanır. Biri gışayı 
muhatinin şişini defetmek, 
diğeri mikropları telef ede
bilmektir. Bu da hastalığın 
yeni ve eski olduğuna göre 
değişir. Hastalığın başlanğı
cında, ekseriya şeffaf ve 
renksiz su gibi bir mayiin 
burundan akması, gışanın 
şişmesi, yolun daralıp tıka
narak burundan teneffüsün 
güçleşmesile olursa diğer 
sebeblerin de inzimamı ile 
hastada adeta bir (iltihabı 
enf) iltihabına müncer olur. 

Arkaya kadar yayılır ve ilk 
gör.ünen renksiz, şeffaf mayi 
yerme sarı, adeta cerahat 
akmağa başlamasile iş anla
şılır. Bu da Staphycoque, 
sterpitocoqus denilen mik
ropların artık gışayı muha-

tiye girmelerinden ileri ge
lir. Nezle bu hale geldi 
mi burunda ıstırap hissolu
nur umumi kırğınlık, hazan 
da ateş zuhur ettiği görü
lür. 

1 

Büyük .Alman- 1 
Meger, oracıkta sızıvermi

şim... Herifçi oğlu da tek
meyi pek insafsız savurmuş 

olacak ki, sağ yanım tutmu

- Herifçi oğlu, yaradana 
sığınıp attığı için olacak ki, 
kasıklarımda ağrı bıraktı .. 
Akşam yaklaşıyordu. Bir 

"Eyvallah,, la kahveden ay
rıldım. 

mış, içinden çıkan başka 
bir zarfı da yırttıktan sonra, 
kırk bin Fransız frangı ile 
"Devlete hediye.. M. 132 
yazılı bir kağıt parçası eline 
geçmistir. 

Nazır, bu anonim hediye 
sahiplerini gazetelerle ilan 
ederek paraları müdafaai 

Tarihi harabele ile meş

hur Aergama, memlehalarile 
meşhur Foça, Ödemiş, Tire, 
Bayındır, Menemen, Kemal
paşa, Urla, Karaburun İz
mıre tabi kazalardır. 120 

milliye anonim kasasına tes
lim etmiştir. Fakat, bu he-

diye sahipleri malum değil
dir. Bunlar "elverir ken göz 

görmemeli,, diyen büyük in
sanlardan iki kisi elsa gerek .. 

bayanlar için cilt doktorudur 

1 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 
töj,ll!f!:liiimDl!I~~~-- - ... 

ELH "MRA İdaresİ!1de Milli Kütüp-
~ hane sıneması 

Ses-renk ve güzellikler meşherin nefis bir 
mevzu içinde şahane sesler-şahane renkler 

şahane güzellikler ve 

Şahane Çılgınlıklar 
\\r eşhur ÜNİTED ARTİST şirketinin Goldvin Folles 

şaheseri Programa ilave olarak 

Ebedi Şefimiz ATA TÜRK'ün sesli sinemanın ilk ica
dında filme alınan ve bugüne kadar hiçbir yerde gös
terilmiyen Nutukları. 

SEANSLAR : 3,30 - 6 - 8,30 

ya Madalyası 
Almanya'da "En büyük 

Almanya,, şerefine bir ma-
dalya yapılmıştır. 

lliiö:.t;;(~J;;;3;;;j( 1 1 Ji:;...t=( lliiö:.t;;( J;;::t:;::il: 

Madalyanın bir yüzünde 
"mukaddes alman impara
torluğu,, İsmi yazılıdır. O
turmuş vaziyette bir kadın 
Rayh'ı temsil etmektedir. 
Madalyanın diğer yüzünde 
ise, Hitlerin ismi bulunmak-

"Babalar; her doğan ço
cuğuna bir kumbara ve her 
kumbaraya her gün biraz 
para. Çünkü kumbara: En 
emin sigorta. 

" tadır. 
.................................... ................................................... ••• ı •••· •••••••.•••• 

Ankara Radyosunun 
~--------[!]~----~~ 

( Bugünkü Pr ığramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20Kw. 
13.30 Müzik (keman ve çello soloları - Pi) 
13.50 Saat ayarı ve haberler 
14.0o Müzik (birkaç şarkı) 
14.40-15.30 Müzik (Dans saatı) 

17.30 
18.30 
18.45 
19.15 
19.25 

19,50 

20.00 

21.00 
21.10 

(T ..ı rk muzıgı saz eserleri muhtelif şarkılar) 
Konuşma (dış polotika hadiseleri 
Müzik (İnce saz faslı) 
Saat ayarı ve habetler 
Müzik (şan resitali - Nurullah Şevket) 

Memişle Satılmış rodya (İ. .Delideniz, N. Beriküren) 

Müzik (folklor : Kudsi Tezel, ve Halil Bedii Yö
netgenci'nin iştirakile) 

Saat ayarı ve Arapça söylev 
Müzik (küçük orkestra) 

22.00 Konuşma (haftalık posta kutusu) 
22, 15 (operet seleksiyonları) 
22,45 Müzik (cazband ) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 

~~~~~~~~==,.--~~~~~~ 

- Sonu var -yordu. 
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Bu hafta 
Yapılacak maçlar 
Ateş - Yamanlar saat 9 

da hakem Baha Konoralp 

Üçok - Alsancak saat 11 
de hakem Mustafa Necati 

İkinci tabmlar küçük sa
hada 

Demirspor Doğanspor 

saat 11 de hakem Mustafa 
Bal öz 

Ateş - Yamanlar saat 13 
de hakem antrenör Hores 

Üçok - Alsancak saat 15 
d~ hakem Esat Merter 

Birinci takımlar Alsancak 
stadyomunda. 

Bu hafta yapılacak maç
larda İzmirin bu kuvvetli 
takımlarının karşılaşması ne
ticesini herkesin görmelerini 
ve bütün spor meraklılarının . 

• 

bu fırsatı kaçırmamalarını 

tavsiye ederiz. 1 

Hususi idare memurları 
Hususi idare memurları 

için kabul olunan tip kadro
lar üzerine vilayetler arasın
da memur değiştirmek ve 
kıymetli addolunan memurlar 
almak hevesi uyandığı gö
rülmüştür. İç Bakanlık, me
murların mensup oldukları 
Bakanlığın muvafakati alın
madan diğer bakanlıklara 
nakledilmemesi hakkındaki 
Bakanlar Heyeti kararının 
vilayet memurları hakkında 
da tatbikinin tabii bulundu
ğunu görmüş ve valiliklere 
bu hususta bir tamim gön
dermiştir. Bu tamime göre 
her hangi bir hususi idare 
memurunun mensup olduğu 
vilayetin muvafati alınmadan 
diğer bir vilayet kadrosunda 
tayini cihetine gidilmiye
cektir. 

Sıhhat Balıkyağı 

Ne>rveçya bahkyağlarının en hallsidir 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 



SAHiFE 3 

~=!~,~~~~ ! ~r~I~ ~~ 
Karımdan 
Şikayet 
--:.+=~--

Bir ay süprülmedi 
Ne ev, nede bir oda 
Karıma soruyorum! 
Yoksa bu damı moda ? 

Ev isterse dam olsun 
Bekler ki akşam olsun 
Düzgünü tamam olsun 
İstemez sabun soda 

Masraf çıkar ard arda 
Çünkü karım . hovarda 
Kışın sinemalarda 
Yazın ise banyoda 

Ben de bir gün kızarak 
Sabah evden kırarak 
Gece vakti sızarak 
Bulunmuştum baloda 

Dedim biraz döneyim 
Hırsımı söndüreyim 
Bir de ne göreyim '? 
Arkamdan g~lmiş o da 

Damımla coşuyorduk 
Bazı konuşuyorduk 
Geldi bizi ayırdı 
Tam bir kornet soloda 

Önce biraz atıştım 
Sonra gene yatıştım 
Çar ve naçar barıştım 
Her lafı yuda yuda 

A. F. T. 
Batmaz Diken 

........ o ...... .. 
. Yanh' söylemiş 
iki genç kadın konuşuyor: 
- Dün Parktan geçerken 

birisi 11 Ah anam! " Dedi. 
Doğrusu çok kızdım 

- Terbiyesizlik etm:ş 
- Elbet, ben o kadar ih-

tiyar mıyım? 
Hakkını helAI et 

- Hakkını helal et karı
cığım bir hafta kadar beni 
bekleme 

- Ne o, bir haftalık se
yahate mi çıkıyorsun? 

- Hayır 
- Bir haftalık geceli, 

gündüzlü bir iş mi buldun? 
- O da değil, beş lira 

var da onu bozdurmağa gi
diyorum. .................................................... •• • 

Opüşmenin 
Safltesl olurmu 

Amerikada, yalanı meyda
na çıkaran makineyi yap
mış olan Vilyam Marston is
mindeki mühendis şimdi de 
öpüşmenin sahtesi ile haki
kisini ortaya kaymak için 
yeni bir alet icat etmiştir. 

Bu 4a yalanı meydana çı
karan bir makine sayilabilir, 
Makine, heyecanın derecesi-
ni kaydediyor ve hakiki pu
senin verdiği heyecanla sah
te bir öpüşmenin heyecanı 
derhal belli olmaktadır. -

1 '~ Temlzlemelislnlz? . -
1 

'Astragan Kürkler :1 Rengi 
uçmuş astragan kürklere es
ki parlaklığını vermek için 
taze cevizi havanda dövü
nüz. Bu cevizle kürkü tüy
lerinin tersine doğru kuvvet
lice oğunuz (Aksi istikamet
te oğarsanız kürkün kıvır
cıklarını bozarsınız). Ce"iz 
kabuğundaki yağ · tüylere 
parlaklık verir. 

Kürkünüz eskimiş ve tüy
leri dökülmeğe başlamışsa, 

1 bu tüyleri gomme adragant
la yapıştırarak bir müddet 
daha kullanabilirsiniz. Tabii 
bunu kendiniz yapmazsınız. 

Bir · kürkçüye yaptırırsınız. 
Mesele kürkten ümidini ke
sip atmamaktır. 

Hermin kürkler nasıl te
ınizlen ir? Bir kabda biraz 
esansla biraz talk pudrasını 
karıştırınız. Bu mahlfılü a
vucunuzla kürkün derisine 
dokundurmadan tüylerine 
sürerek yavaşça ovunuz. 
Sonra tahta bir çubukla 
kürkü silkiniz. Bunu yapar
ken saçlarınızı bir şifonla 

sarsanız tozlanmamış olursu
nuz. 

Kastor Kurkler : Islatıl-

mış sıcak kumu elinizle kür
ke serpiniz. Sonra tahta bir 
çubukla hafifçe vurarak kum
lanni silkiniz. 

Uzun tüzlü küykler : Lutr, 
pötigri gibi uzun tüylü kürk
leri temizlemek için biraz 
esansla, biraz talaşı karıştı-

rarak bir mahlut yapınız. 
Sonra bir tahta çubuğu bu-
na batırarak kürke yavaş 

yavaş vurunuz. 
~~~llllllllJ;;;t;&~ .. ~ 

İpek kozazı 
İpek kozası yetiştiren mm

takalardan alakadarlara ge
len malümata göre bu yıl 
ipek kozası rekoltesi gerek 
miktar gerekse randımam 
itibarile geçen yıllara naza
ran çok fazladır. Bilhassa 
Bursa, Edirne ve Diyarıbakır 
mıntakalarının malları bu 
sene mebzul mıktardadır. 

~--

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN IEN BÜYÜK SİNEMASI 
• • • 
'':ı':~1ar~~ta YENi SINEMA'da 

14 Birincikanun Çarşamba matinelerden itibaren 
lzmlrde ilk Defa 

H d O v J (Arizona 1 --- ay otun g u en•> 
Canavar bir babanın çocuğu aşkına kendini feda edişi 

2 --- Lorel - Hardi İsviçrede 
Kahkaha krallarının Türkçe sözlU son şaheseri 
AYffiCA:TÜRKÇEİZAHATLI FOKSJURNAL 

.................................... 

17 BIRlNC/ KANUN (HALKIN SES/) 
-------- - ------------------------------

FA YDELI BİLGİLER S. Ferj' E~zacıbaşı_ 
SE · 1 MET ----[!)------

Çayı nasıl içeriz 
Bir çoklarımız, :çtiğimiz 

çayın koyu ve buruk olma
sını tercih ederiz. \\.oyu ve 
buruk olmıyanı makbul say
mayız. Halbuki, koyu ve bu
ruk çay, hiçbir veçhile iyi 
bir çay değildir. Zira çayın 
hususiyet ve lezzeti: tadında, 
ve içerken insana vereceği 
zevkindedir. İyi çayın vasıf
lar1 şunlardır. 

20 - 25 dakika dem aldık
tan sonra gayet tatlı bit kır
mızı renk almalı, en iyi Çin 
çaylarının harmanından (me
sela Lapsan ve Darcihin 
harmanı) olması, nekadar 
içilirse içilsin kalbe çarpıntı 
ve ağıza burukluk vermeme
si, çayı çok veya az şekerli 
veyahud da şekeri ağıza ala
rak kıtlama tabir edilen şe
kilde içmeknihayd bir zevk 
meselesidir. Taze pişmiş ça
ya lin:on sıkmak hiç de do~ -
ru değildir. Ancak bayat ça
ylara sırf tadını değiştirmek 

için limon sıkarlar. 
Ji::!;;:il J;;;t;&~ - J;;:t::;&J;;;t;& ~ 

Tar·la Farelerinin Bir 
Günlük Hayati 

Amerikada çıkan Uncle 
Sam's Diary mecmuasının 
yazdığına göre tarla fare:eri 
en tenbel hayvanlardan biri 
imiş. Bu mecmuaya bakılırsa 
Amerika ilim adamlsrı tara
fından yapılan tedkikler ne
ticesinde tarla farelerinin 
hayatı şu suretle geçermiş: 

Sabah saat altıda uyan
ma, kahvaltı tedariki ıçın 
yedibuçuğa kadar dolaşma, 
yedi buçuktan on bire ka-
dar istirahat. On birde öğ
le yemeği tedariki için do
laşma, birden dört buçuğa 
kadar istirahat, dört buçuk
ta akşam yemeği, beşte uy
ku. 

Tarla farel eri pek az ça
lıştıkları halde çok büyük 
zararlara sebeb oluyorlar. 
Demek günde sekiz on sa
at çalışsalardı tarlalarda hiç 
bir şey kalmazdı. 
~ J;;;t;& J;;:t::;& 11111111 ~ J;;:.t:;;;& :l;;;.t;;( 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Temizlik 
Yarım kilo arab sabunu 

314 litre sıcak suda eritiniz. 
İçine yarım gram iistübeç 
karıştırınız. Bundan bir şi-' 
fonun üzerine biraz alınız, 

banyoluğunuzu ve bu nevi
den eşyanızı temizleyiniz. 
Çizmeden _temizliyecek bir 
mahlut olur. 

* 
Fena kokan bir odada 

portakal kabuğu yakınız. 

Fena kokular hemen kay
bolur. 

Rugan ayakkabılarınızı 
hindyağile yağladıktan son
ra buhara tutunuz, yepyeni 
aibi olurlar. 

Resim fırçaları 
nasıl temizlenir 

Yağlı boya ile resim ya
pılmış fırçaları i~i bittikten 
sonra tr ~bıntin içine daldı

rarak temizleyiniz. Fırçalar 

uzun mliddet boyasile unu
tulmuş veya bir · tarafa atıl

mış ise amonyak içine ısla

tıp parmakla tüylerini oğuş
turunuz. Sonra ılık suda \:al
kalayınız. .................... 
Beyaz Örtüden Kahve 
Lekesi Nasıl Çıkarıhr? 

Leke yerini (Glycerine) e 
batırırsınız. Üstüne bir ku
rutma kağıdı koyunuz, üstü
ne de sıcak ütüyü bastırınız. 
Gleycerine bezden çıkıncaya 
kadar bu usuli.i tekrarlayınız . .................... 

Arzın yaşı 

Arzın yaşı gunu 12 ye 
taksim eden bir saatle ifade 
edilmiş olsaydı, yazılmış olan 
bütün insanlık tarihinin seyri 
8 saniyeden fazla sürmiye
ceti. . ............................. ········ ········ ... . 

Orman 
••••••••O•••••••• 

Kıtalarındaki subay ve 
erlerin yemini 

Orman koruma vazifesinde 
çalışan askeri kıtalara men
sup subay ve erlerin =;ker
liğe duhullerinde yemilı et
miş bulunmalarına göre ay
rıca birer orman koruma 
memuru gibi sulh hakimleri 
huzurunda tekrar yemine 
tabi tutulmaları Devlet Şu
rasınca kararlaştırılmıştır. 

Kültürpark Sineması'nın 
Gene iki filmle sayın müdavim- Telefon 

lerinin huzuruna çlkıyor 3t51 

1 - Napolyonun metresi 
Tamam ile renkli büyük tarihi film 

Oynıyan: Mırıam Hoj! kıns 
Napolyonun Elbe adasına nefedildiği zaman avdeti 
esnasında cereyan eden vekayii tasvir eden bu 

film, mevzu itibariyle hakikaten görülmeğe 
değer kıymettedir. 

2 - Şehir ateşler içinde 
Büyük Fransız artistleri 

Suzy V ernon -Gabriel Ga brio 
Tarafından enfes bir surette yaratılmış heyecanlı bü-

yük aşk macerası... Hakiki bir surette iştial eden pet
rol kuyularındaki yangının arzettiği dehşet karşısında 
heyecan duymamak kabil değildir.. 1 

A YRıCA : FOKS JURNAML 
SEANSLAR: Her gün Napolyon 3- 5,30 - 9;10 da 
Şehir alevler içinde 4,15 - 7,45 te 
Cumartesi ve Pazar 12,30 da Napolyonla başlar .. 
FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 
Pazardan maada ta'ebe her gün 10 - 15 kuruştur. 

.............................................. 

Nezle - grip - bronşit ve 
Bilu mu .ı boğaz ve burun 
hastalıklann:ı karşı: 

Depo: Şifa Eczanesi 

Aşçıbaşı Marka 
l'Jlakar nalarl 

Selanik sergisinden birincilik
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 0 -12 ikiçeşme1ikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 
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ÜRO LOG O PE RATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbr~k. mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

r=on TOR~~ 
~ Sal h Sonad ~ 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 

talıklar mütehassısı ~ 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 

~ 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
J;;;;t::;;;IJ;;;..t:(J;;;;:t;;l ~J;;.ta~ 

Zengin Olmak 
• 
isterseniz 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma
sınlar. 

~~~~-~~"'::![~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıklan 
elektirk tedavisi 

İzm ir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

Dr. Fahri Isık· 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
İkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

Temiz dövülmüş, !itina ile 
hazırlanmış her cins buharat 

IS ve 10 kuru~luk anbalaj- ; 
farda 
~1111111 ~1!!="·~111111IT~~1~ 

DİKKAT~! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z I 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
•ıııımmıunıı ıııııııııınınıııımııııııı ıuııııo,ıı ıı 1111 ıı ıııı ıınıııı ıı ııırm 

, Cumhuriyet 
Kisesi 

Yılbaşı piyango biletleri-

.:nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve saadete ka
vuşturan bay Rcceb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe

sinden almağı unutmayınız . 
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Bir çocuk Kestane 
Varken Boğuldu 

İkiçeşmelikte leblebici so
kağında 86 sayılı evde otu
ran Ali çocuğu 1 yaşında 
Gülsenin bir kestaneden bo
ğulduğu Memleket hastane
sinden bildirilmiş ve derhal 
ridilerek yapılan tahkikatta 
çocuğun oda içinde anası· 

tarafından bakılmakta iken 
evine gelen misafirlerini kar
tılayıp içeriye aldığı bir sı
rada Gülsenin ağzından kö
pükler aktığını görmesi üze
rine derhal Tilkilik eczane
sine götürmüş ise de dok
torun bulunamamasından do
layı Memleket hastanesine 
nakledilmiş ise de kurtula
mıyarak öldüğü anlaşılmiştır. 

ııııııuıoııı ı ı ı ı ı ı nı .. 

ZABITA § 
ııın1n uııın nınıı ııuıı 1111111 ınmı 11 ııım ı ııınnmıııuıınn.I 
kiçeşmelik Namazğahta 

mustafa oğlu Salibin üzerin
de bir sustalı çakı buluna
rak alınmıştır. 

§ Hacı Ali paşa otelinde 
Şakir oğlu Cemil yatak me
selesinden Ali kızı 20 yaşın
da Fatmayı dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

§ Memleket hastahanesinde 
Ahmet oğlu Hasan Mustafa 
oğlu 337 do. Mehmet arala
nnda çıkan bir meseleden 
dolayı bir birlerini dövdük
lerinden yakalanmışlardır. 

§ Halil Rifat paşa cadde
sinde Şevket oğlu Hakkı, 
Singer kumpanyası mümes
sili Muzafferden 180 liraya 
aldığı dikiş makinesini suç
lu Hasan Aliye 60 liraya 
sattığı ve m:ıkineyi aldığın

da Muzaffere birinci taksit 
olarak 12 lira para ve sene
de ait pullarıda verdiği Mu
zafferde bu parayı ald.ğır.1 

inkar etmek suretile suç tas
nı ettiği singer kumpanyas! 
müfettişi Mithat tarafından 
şikayet edilmiş ve suçluiar 
yakalanmı~tır. 

§ Alsancak Kü!türpa::kta 
Arif oğlu Tevfik 10 kııruş 
kıymetinde iki çingoyu ça
lıp g?türürken yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
257 sayılı aile evinde otur
makta olan Halil oğ!IJ İsma-
mail Hakkı odasmda yat-
makta iken içmek Ü?:ere 
yaktığı sigarasını uyuduktan 
sonra elinden yatağına düş
mesile yangın başlangıcı zu-
hura gelmi' ve derhal yeti
şilerek ateş söndürülmüş ve 
kendisinin de sağ bacağı ile 
sol eli hafif surette yanddı
ğından tedavisi için hasta
haneye kaldırılmış ve bina
nın Mehmet oğlu Kazime 
ait olup hiç bir kumpanya
ya sigortası olmadığı anlaşıl
mış ve ihmali görülen Hak-
kı hakkmda takibat yapıl
mıştır. 

---=---

Hem 
Hem 

güzel, 
ucuz 

Alacağınız eşyayı hem 
ucuz almak ve hem de be
ğenmek istiyorsanız (Ucuzluk 
sergisinden) alınız. 

(HALKIN SES/) 

AFLAR 

MARDiN DE [DOLU 
Mardin, (Hususi) - Şehrimizde biri öğleden sonra, diğeri de gece saat 11,30 da şid

detli surette dolu yağmıştır. Gece yağan dolu pek şiddetli ve uzun bir müddet devam 
etitğinden ekinlere zarar vermiştir. Urfa civarına yağan şiddetli yağmurlardan bozulan 
şimendifer yolu henüz ikmal edilmemiştir. 

Halepte iki kişi yaralandı 
Halep, 16 (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor : 
Suriyede muhalefet reislerinden iki kişi Halepte tecavü

ze uğramışlardır. Abdülgaffar Mesud ağır surette hançerle 
yaralanmış, gene eski mutediller partisinin tanınmış aza
sından Şeyh Abdülkadır Marmami camiye giderken bıçak
lanmıştır. Mütecavizler kaçmışlardır 

------------~a!!iEi!i----------------
Türkiye İle İttifak 

• 
lngiltere 

Etmelidir 
Londra 17 (Radyo) - Sunday Times gazetesinin "İngil

tere Türkiye ile ittifak etmeğe muhtaç ve mecburdur, Çünkü 
yapıcısı ve daimi bir sulhsiyasetinin ~nahtarı Akdenizdedir,, 
mealindeki makalesini daha birçok lngiliz gazeteleride tas
vib ve tevic etmektedir. -----------Bn. Makbule 
Vasiyetnameyi itiraz 

etmedi 
Ankara, 16 ( Hususi ) -

1 

Ebedi Şef Atatürkün vasi
yetnamusinde isimleri geçen
lerin; bir itirazı olup: olma
dığı, kanunun tarifatı dahi
linde mahkemece sorulmuş
tu,. Atatürkün hemşiresi 

Bn. Makbule, bukün sulh 
hukuk mahkemesine müra
at etmiş ve vasiyetname 
hakkında hiç bir itirazı ol
madığını bildirmiştir. .... .... .... ..• .... ........ . .... . ............. . 

• 
lşçil~rin 

Mah~ı:z ücr9tlerı 

İş kanununun meriyetindtn 
ör.ce işç: ücretleri .1e konu
ian l-ıacizlerin eskı~ İ gıbi 
devam <>ttirilerc!c iş hanu
nundaki nı ıafiyet mikdrrı
nın gez öuiinde bulu!ldur ı l 
madığı anla ı lmıştır. 

Bu g :bi ışçilerin ·•aziyet: 
ile ücretlerirh. iş dairelerı n
den malüm· ah ı<!rak ter bit 
olunması ve bunJ:.ın soı ra 
muafiyetin ta tbiki cihetiııe 
g!di iınesi karariaştu ı lmıştır 

--~...---

Kara denizde 
fırtına 

Kaı·adeniz liman!armdan 
gelen bir telğrafa göre Ka
rndenizde müthiş fı rtına 1a? 
yeniden başlamış ve biilün 
vapurlar limanlara iltica d
mişlerdir. 

Cüze) Ankara 
Ankarada çıkan bu avlık 

gazete fiki,· verici ve ol;,.l'n 
o 

yazılarla devam etmektedir. 
G ele ce k sayısında büyük l-ir 
değişiklik yaparak, daha 
çok muntazam bir şekilde 
çıkacaktır. 

Orta v;··T:i;J°eierde Oç 
Ayhk Toplantt 

Pazartesi g iinünden itiba
ren orta okullar ve i~selerde 
üç aylık devre yoklamala
rına başlanacaktır. 

Münir Nuriddin 
Radyoda Bir Konser 

Verecek 
İstanbul, 16 ( Hususi ) -

B. Münir Nuriddin Selçuk 
vuku bulan davet üzerine 
Ankaraya gitmiştir. 

Kıymetli sanatkar önümüz
deki Pazartesi günü akşamı 
saat 8 ile 9 arasında An
kara radyosunda bir konser 
verecektir. 

. ~---
Iskenderiyede 
müthiş biır 

ytt}lgın 
Sekiz kişi ) 'atuh 20 

kişi Y&'ralandr. 
K~hi re, 16 (Raayo) - - İs

kenderiyede .~i'm "iik a ıba ·
la mda büyük biı· ya ı~ı 
neticesiaıde seı~i z ki şi kü 
oldu 20 kişi de y2raları
mıştır. 
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Mektt~ı1 
Ve Sinemaların Kapa
lılması içln Vekalete 

Müracaat Et1i1"1i 
İzmirde devam eden gırip 

hastahğı münasebdile sıhhat 
müdüriyeti vekalete bildir
miş ve halkın toplu bulun
duğu yerl~ rin , sinemaların, 
mekteplerin o:ı gün müd-

detle kapatılma1ına müsaa
cl.! i s4emiştir. Mekteplerle 
un umi toplantı yerlerin pa
zarteind en itibaren kapatıt
:::- ı ası hususunda emir beklen
mektedir. .................... 

Baca Tutuştu 
Dün gece saat 18,10 da 

An ~ara palas otelinin kalo
rif< r daırenin bacasındaki 
müterakim kurumlardan çı
kan ateş etrafına kıvılcım
lar SfıÇMakta iken y etişen 
fedakar itfaiyemiz bacanın 
üst ve alt kısmını amyant 
çarşafla rla tıkıyarak hava
sını kesmek surctile ateşi 
söndilrmii~tür. 

• 
Istan bul valisi 
1. ---~-
izin almadan-; Anka raya 
j . gidebilecek 
1 lstanbul, 16 (Hususi) 

Dahiliye vekaletinde cl?ri o
lan usule göre valilen An
karaya gidebilmeleri için ve
kaletten izin almaları lazım 
gelmektedir. 

Haber verildiğine göre 
Cahiliye vekaleti İstanbul 
valısi B. Lütfü Kırdarı bu 
usule riayetten istisna et
miştir. B. Lütfü Kırdar arzu 
ettiği zaman Ankaraya gı
decektir. 

On iki vali 
te :aüt oluyor 

Ankara 16 ( Husası ) -
Dahiliye Vekaleti, yaş had
dını dolduran valilerin sicil
leri i tetkik etmektedir. 
Yaş haddini doldurup 

tekaüt edilecek 12 vali var
dır. 

Bin gölde 4 defa 
zel ele oldu 
Ankara 14 ( Hususi ) -

Şehrimize gelen malumata 
göre öteygfm Bingolde dört 
defa zelzele olmuştur. Fası
lalarla olan zelzele hafif 
geç-rniş ve hiç bir zarar yap
manuştır. 

Bir Çocuk 
Çetesi 

Muhalleme Ediliyor 
Prng, ( Radyo ) - Prag 

ceza mahkemesinde yaşları 
10 ıla 15 arasında olan kü
çük gangsterlerden mürek
kep bir grubun muhakemesi 
cereyan etmektedir. 

Bu küçiik haydutların dört 
ay içinde takriben 300.000 
kron kıymetinde 12 otomo-
bil ile 10 motosiklet çalmış
lar.:l ı r. 

Jli;.t;ı[);;:;t:;;;;(~ - Jli;:.til( Jli;:.til( lliii;;;:t:;;;I 

•• 
Uçüncü Noter 

Süreyya Olcay 
Telefon şirketi karşısında 

Büyük Kardiçalı hanı altın

daki daireye nakletmiş ve 
İşe başlamıştır. Burada da 

mumaileyhe muvaffakiyetler 
ve hayırlı işler dileriz. 

Emelinize nail olmak is
terseniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alını z . 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 
T. 3319 Necmi Atıl 

Lik Maçları 

İKiNCi DEVREYE 
GiRERKEN 

- Baştarafı 1 incide -
Lik maçlarının ikinci devre
sine başlanacaktır. Birinci 
devre ! Lik maçlarınınA ilk 
karşılaşması iken tehir do-f 

. layısile en sona- kala;-De-1 
"'mirspor -~DoğanspÖ;--Ateş·ı-~ 
Yamanlar ve Üçok - Alsan

lcak maçları gecen hafta ya
•pılmış ve neticede her - üç· 
~maçta da takımlubirbirile-.--.-.... ---- .......... ......._ 
~rini yenemiyerek berabere 
kalmışlardır. -

Yarın gene bu altı takım 

geçen hafta olduğu gibi 
karşılaşacaklardır. 

İlk maç: Demirsbor - Do
ğanspor. 

Geçen hatfa Doğanspor 
gevşekliği yüzünden bir pu
van kaybetmiştir. Eğer bu 
takım bu haftada geçen haf
ta Doğanspor müdafaasının 
pek yavaş en iyi ve tehli
keli muhacimin kaleye alın
ması olması ve muhacim 
hattının layikile iş görme-
mesine mukabil Demirspor 
canla başla çalışmış ve Do
ğanspor müdafaasının gev
şekliğinden istifade ederek 
muhakkak bir galibiyet ka
çırmış olmakla beraber be
raberliği elden bırakmamış

tır. 

İkinci maç: Ateş - Yaman-· 
lar. 

Geçen hafta Ateş takımı 
en iyi müdafii Şerefi bir 
hafta evvelki maçta gücen
dirmiş olmasından müdafaa
ları bir derece zayıf çıkmış, 
esasen kalecileri İbrahim de 
oyuna girmemiş bulunüyordu. 
Böyle olduğu halde tecrübe
siz ve fakat çok canlı olan 
Ateş muhacimleri Yamanlar 
kalesine ga1ip golunu ata
madan berabere kalmışlar
dır. 

Yamanlar takımı da epey 
müddet on iki kişi ile oyna
dıkları halde Ateş lehine 
olan tin ıitlcri boşa çıkarmış

lardır. 

Bu hafta antrenör idare
sinde yapı iacak olan bu ma
ça büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. Zirn ateşin bu 
maçtaki galibiyeti milli kü
medeki vaziyeti ile de ala
kadardır. 

Son maç: Ah·c:r.cc.k·Üçok. 
G i1nün son maçını teşkil 

eden Alsancak-Üçok karşı
laşması cidden enteresandır. 
Zira geçen hafta Alsancağın 
seri ve .. güzel oyunu karşı
sında Uçok müdafaa ve mu-
hacim hattı layikile müessir 
olamadığı için çok defalar 
Üçok kalesi tehlike atlat
miştır. Üçokun meşhur Sa
idi ile bazı tecrübeli muha-
cimleri ise Alsancak müda-

17 B/RlNC/ KANUN 

Roman yada 
--~..9E:-

M.LLİ İNTİBHA İSMİNDE 
TEK BİR PARTİ 

KURULUYOR 

Bükreş 16 (A.A) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Kral Karol devletin mü
dafaası ve terakkisini tak
viye maksadiyle milli şuuru 
seferber etmek hedefini 
taşıyan milli intibah çephesi 
isminde tek bir part,nin teı
kili hakkında bir kanun 
imzalamıştır. 

Bu parti yirmisi eski ve 
yeni nazır olmak üzere yir
mi beş yüksek devlet ada
mının imzasiyle verilen bir 
taleb üzerine teşekkül eyle
mektedir. Bütün kral müşa
virleri bu partinin tabii aza
sıdır. Askerler ve hakimler 
müstesna olmak üzere bütün 
reşid Romanyalılar bu par
tiye girmek hakkını haizdir. 

Denizlerden . .................. . 
s Milyon sterllnllk ha-

zine c ıkıyor 
Bundan bir buçuk asır ev

vel İngiliz ticaret filosuna 
mensup gemilerden birisi, 
Hindistan - İngiltere seferini 
yparken fırtına yüzünden 
batmıştı. 

Gresvenor adındaki bu 
gemide 150 yolcu ile büyük 
bir hazine bulunmakta idi. 
Hindistan kumpanyası bu 
gemi ile bir çok kıymetli 

taşlarla 19 kasa altın gön
dermişti. Bu hazineyi yakut 
safir, zümrüt gibi değerli 
taşlarla 720 çubuk altın, 14-
50 çubuk gümüş teşkil edi
yordu. Bütün bu servet 
5,000,000 İngiliz lirası tut
maktadır. 

Gresvoner gemisi bir bu
çuk asır denizlerin dibinde 
kaldıktan sonra şimdi çıka
rılacaktır. Londra'dan gelen 
haberlere göre geminin tara
ma işi bir kaç güne kadar 
başlıyacaktır. 
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BORSA HABERLERi 

Çuval 
1040 

331 
308 
600 
650 
100 

1650 

--- ı::ı-. --

Cinsi Fiyat 
Üzüm 8,25 18,50 
İncir 8 13,25 
Buğday 4,75 5,75 
Fasulya 11 11 
Arpa 3,75 4,125 
Sisam 17,50 
Pamuk 35 44,50 
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yahatini Pazardan sonraya 
bıraktırmışlrrdır. Hatta bu 
maçta eski İsmirsporlu Nu
rullahın da defans hattında 

yer alacağı söylenmektedir. 
Eğer bu maçta Üçok ga

lip gelirse puan vaziyeti 15 
olacak Alsancak galip çı
karsa puvanı 14 olacaktır. 

Her iki takım da Milli 
küme girerken en iyi derece 

faası ve bilhassa kaleci Hil- ile girmelerini temin için 
mının muvaffakiyetli oyun- bütün maçlarda çok çalışıp 
ları karşısında semeredar muvaffak olmaları icabeder. 
olamamıştır. Takımlarımıza çalışma tav-

Bu hafta Üçok mühim siye eder ve muvaffakıyetler 
maçı ıçin Kayseriye gidecek temenni ederiz. 
alan santerhafları Adilin se- B. K. A. 

r..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...-~~~ -----~- ... - ... .... 

! Her gün bir kıt'a: 
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Münakaşa hoştur fakat bilmelidir yerini 
Üstün isen muktedirden bilğisini tart onun, 
Senden üstün olmasını istemezsen birini, 

+ Bu akıldan hemen vazgeç alay olması sonun 
• • 
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